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Ευρώπης η Ελλάδα στην ψηφιακή
οικονομία
Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2017
δείχνει ότι η EE σημειώνει πρόοδο αλλά το χάσμα εξακολουθεί να
είναι πολύ μεγάλο μεταξύ των προηγμένων ψηφιακά χωρών και των
χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Χρειάζονται περισσότερες
προσπάθειες και επενδύσεις για την πλήρη αξιοποίηση της
ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα για το
2017 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), ενός
εργαλείου που παρουσιάζει τις επιδόσεις των 28 κρατών μελών σε
ένα μεγάλο φάσμα τομέων, από τη συνδεσιμότητα και τις ψηφιακές
δεξιότητες μέχρι την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και των
δημόσιων υπηρεσιών.
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Άντρους Άνσιπ,
αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Η
Ευρώπη καθίσταται σταδιακά περισσότερο ψηφιακή αλλά πολλές
χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Όλα τα κράτη
μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερα για να επωφεληθούν
πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά. Δεν θέλουμε μια ψηφιακή
Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να
καταστήσουμε την ΕΕ ηγέτη της παγκόσμιας ψηφιακής σκηνής.»
Συνολικά, η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο και βελτίωσε τις ψηφιακές
της επιδόσεις κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με
πέρυσι [1]), ωστόσο, η πρόοδος θα μπορούσε να είναι ταχύτερη
και η εικόνα ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών (το ψηφιακό
χάσμα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας χώρας είναι 37
εκατοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με 36 το 2014). Η Δανία, η
Φινλανδία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες προηγούνται φέτος ως
προς τον δείκτη DESI και έπονται το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο,

το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Εσθονία και η Αυστρία.
Οι τρεις ψηφιακοί πρωταθλητές της ΕΕ είναι και οι παγκόσμιοι
πρωταθλητές και προηγούνται της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας
και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σλοβακία και η Σλοβενία είναι οι
χώρες της ΕΕ που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Παρά
τις κάποιες βελτιώσεις, αρκετά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η
Πολωνία, η Κροατία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η
Ρουμανία, εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά το ψηφιακό τους
περιβάλλον σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Μεμονωμένα
προφίλ χωρών διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.
Σύμφωνα με τον DESI 2017, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση.
Συνολικά, η Ελλάδα δεν σημείωσε μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως θετικό εκλαμβάνεται το γεγονός ότι
οι πολίτες της χρησιμοποιούν πιο ενεργά το διαδίκτυο για
βιντεοκλήσεις και online περιεχόμενο. Ωστόσο, το χαμηλό
επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να δράσει ως τροχοπέδη για
την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.
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